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No dia  onze  de  novembro  de  dois  mil  e  dezasseis  realizou-se na  Sala  de

Sessões  do edifício dos Paços do Concelho a reunião ordinária da Câmara

Municipal de Angra do Heroísmo.-------------------------------------------------------------

Pelas  09H30  horas,  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  declarou  aberta  a

reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------

No período antes da ordem do dia a Vereadora Catarina Matias questionou o

ponto da situação da obra da Startup. Ao que o Presidente informou que a obra

tem um mês  de  atraso,  estando  prevista  a  sua  conclusão  para  o  mês  de

fevereiro.  Referiu  ainda  que  a  obra   ETAR  de  S.  Sebastião  se  encontra

concluída estando para breve o sua entrada em funcionamento, por outro lado

deu conta da recusa de visto do Tribunal de contas para a obra de ligação do

resevatório da Canada da Roseira, que se relaciona com uma matéria a que é

a alheia a autarquia, uma vez que a recusa se fundamenta no entendimento de

que a legislação regional de contratação pública está desconforme. ---------------

Salientou ainda que a obra de alargamento do Jardim já iniciou, estando já feita

a vedação, assim como a plantação da Cameleiras na Matela. ----------------------

Está adjudicada a obra do troço entre o semáforo junto ao cruzamento para a

Escola  Secundária,  Praça  Sousa  Júnior  a  rua  Frei  Diogo  das  Chagas,  no

entanto, existe alguns constrangimentos para  a sua execução que se prendem

com as alterações de trânsito que vão condicionar a circulação naquela zona

da cidade,  face a essa situação a proposta é iniciar a obra pela rua Frei Diogo

das Chagas,  por  ser  de mais  fácil  e  depois  para  passar  para  os restante.

Solicitou sugestões. ------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Alonso Miguel referiu que se trata de mais um constrangimento

para os habitantes do Corpo Santo que já reivindicam mais saídas. ---------------

O Presidente referiu que de  momento tem duas saídas possíveis e concordou

que  é  necessário  estudar  mais  saídas  para  a  zona  das  avenidas,

particularmente para os moradores da zona da Escola Secundária. ----------------
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A Vereadora Catarina Matias questionou qual o ponto da situação do estudo de

trânsito.  Ao  que  o  Presidente  informou  que  já  foi  recebido,  podendo  ser

consultado quando entenderem, trata-se de um estudo para apoio à decisão,

apresenta diversas soluções, a que entende ser mais interessante é a solução

para o Alto das Covas, porque melhora substancialmente o ordenamento do

trânsito e embeleza a zona. --------------------------------------------------------------------

A Vereadora Raquel Ferreira deu conta da realização do São Martinho e das

Comemorações do Dia do Imigrante, respetivamente nos dias 11, 12 e 13 de

novembro, na Praça Velha. ---------------------------------------------------------------------

O Presidente que se deslocou à Califórnia, na companhia do Vice-Presidente,

ao encontro de Bandas da Califórnia que decorreu na Artesia. Tendo visitando

também Tulare onde se retribuiu a recente visita do Presidente da Câmara. -----

Aproveitou-se para fechar a participação da Banda DES da Artisia e o Grupo de

Folclore de Artesia nas Sanjonainas 2017, e foi iniciado os preparativos para

2018 com a presença da Banda de Chino, na sua impossibilidade a Banda de

uma escola de Tulare. ---------------------------------------------------------------------------

Informou  que   o  Embaixador  da  República  Popular  da  China  convidou  o

Municipio  para  remeter  uma delegação  de até  cinco  pessoas  para  integrar

Fórum de Intercâmbio das Assembleias Autárquicas dos Países Lusófonos e a

Assembleia Provincial de Cantão, com o objetivo de estabelecer cooperação

nas áreas do comércio e investimento. ------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ATASAPROVAÇÃO DE ATASAPROVAÇÃO DE ATASAPROVAÇÃO DE ATAS

1.1 1.1 1.1 1.1 Aprovação da ata n.º 21 da reunião ordinária pública de 17 de outubro de

2016. - A ata foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------

RATIFICAÇÕESRATIFICAÇÕESRATIFICAÇÕESRATIFICAÇÕES

2. 2. 2. 2. Ratificação dos Atos Praticados pelo executivo da Câmara Municipal, nos termosRatificação dos Atos Praticados pelo executivo da Câmara Municipal, nos termosRatificação dos Atos Praticados pelo executivo da Câmara Municipal, nos termosRatificação dos Atos Praticados pelo executivo da Câmara Municipal, nos termos

da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013,da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013,da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013,da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013,

de 12 de setembro (apoios a atividades de natureza social,  cultural, educativa,de 12 de setembro (apoios a atividades de natureza social,  cultural, educativa,de 12 de setembro (apoios a atividades de natureza social,  cultural, educativa,de 12 de setembro (apoios a atividades de natureza social,  cultural, educativa,
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desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município), do Regulamentodesportiva, recreativa ou outra de interesse para o município), do Regulamentodesportiva, recreativa ou outra de interesse para o município), do Regulamentodesportiva, recreativa ou outra de interesse para o município), do Regulamento

Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e isenção de Taxas nosMunicipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e isenção de Taxas nosMunicipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e isenção de Taxas nosMunicipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal e isenção de Taxas nos

termos conjugados da alínea b) do n.º 2 dos artigos 6.º, do Regulamento Municipaltermos conjugados da alínea b) do n.º 2 dos artigos 6.º, do Regulamento Municipaltermos conjugados da alínea b) do n.º 2 dos artigos 6.º, do Regulamento Municipaltermos conjugados da alínea b) do n.º 2 dos artigos 6.º, do Regulamento Municipal

de Taxas e do n.º 3 do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembrode Taxas e do n.º 3 do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembrode Taxas e do n.º 3 do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembrode Taxas e do n.º 3 do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

2.1. Ent. 9237 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de

espetáculos  de  natureza  desportiva,  efetuado  pelo  TTTTAC  –  Terceira  AutomóvelAC  –  Terceira  AutomóvelAC  –  Terceira  AutomóvelAC  –  Terceira  Automóvel

Clube,  Clube,  Clube,  Clube,   para  os  dias  23 e 24  de  setembro de  2016,  destinada ao Rali  Além

Mar/XXXVIII  Ilha Lilás,  para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta

Câmara Municipal,  nos termos conjugados dos artigos 6.º,  n.º  2, alínea b)  do

Regulamento  Municipal  de  Taxas  e  35.º,  n.º  3  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de

setembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado pelo Presidente da Edilidade. (588/2016/CMAH)------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade. (588/2016/CMAH)------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade. (588/2016/CMAH)------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade. (588/2016/CMAH)------------------------------------

2.2. Ent. 9976 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização de

espetáculos  de  natureza  desportiva,  efetuado  pelo  TTTTAC  –  Terceira  AutomóvelAC  –  Terceira  AutomóvelAC  –  Terceira  AutomóvelAC  –  Terceira  Automóvel

Clube, Clube, Clube, Clube,  para os dias 16 e 17 de setembro de 2016, destinada ao Passeio de Todo-

o-Terreno  “Azimutte  2016”,  para  ratificação  do  ato  praticado  pelo  Presidente

desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b)

do Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de

setembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado pelo Presidente da Edilidade.(589/2016/CMAH)-------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(589/2016/CMAH)-------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(589/2016/CMAH)-------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(589/2016/CMAH)-------------------------------------

2.3. Ent. 10562 – Pedido de isenção de taxas, referente a vistoria e licença de

venda  ambulante  de  bebidas  e  alimentos,  por  ocasião  das  festas  de  Nossa

Senhora dos Milagres da Serreta, com vista a angariação de fundos, efetuado

pelo  Corpo  Nacional  de  Escutas  –  Agrupamento  630  Santa  Bárbara,Corpo  Nacional  de  Escutas  –  Agrupamento  630  Santa  Bárbara,Corpo  Nacional  de  Escutas  –  Agrupamento  630  Santa  Bárbara,Corpo  Nacional  de  Escutas  –  Agrupamento  630  Santa  Bárbara, para

ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos termos

conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal de Taxas e

35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -  A Câmara Municipal,  porA Câmara Municipal,  porA Câmara Municipal,  porA Câmara Municipal,  por

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.

(590/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(590/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(590/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(590/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------

2.4. Ent. 10600 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo TAC – TerceiraTAC – TerceiraTAC – TerceiraTAC – Terceira

Automóvel Clube,  Automóvel Clube,  Automóvel Clube,  Automóvel Clube,  para o dia 11 de setembro de 2016, destinada a treino da
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modalidade de karting, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta

Câmara Municipal,  nos termos conjugados dos artigos 6.º,  n.º  2, alínea b)  do

Regulamento  Municipal  de  Taxas  e  35.º,  n.º  3  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de

setembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado pelo Presidente da Edilidade.(591/2016/CMAH)-------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(591/2016/CMAH)-------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(591/2016/CMAH)-------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(591/2016/CMAH)-------------------------------------

2.5. Ent. 10617 – Pedido de isenção de taxas, referente a licença de alargamento

do  horário  de  funcionamento  de  estabelecimento  de  bar  da  Sociedade,  por

ocasião das festas de Nossa Senhora dos Milagres da Serreta,  efetuado pela

Sociedade Filarmónica Recreio Serretense,Sociedade Filarmónica Recreio Serretense,Sociedade Filarmónica Recreio Serretense,Sociedade Filarmónica Recreio Serretense, para ratificação do ato praticado pelo

Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2,

alínea b) do Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de

12  de  setembro.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  atoA  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  atoA  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  atoA  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(592/2016/CMAH)---------------administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(592/2016/CMAH)---------------administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(592/2016/CMAH)---------------administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(592/2016/CMAH)---------------

2.6.  Ent.  11141  –  Pedido  de  licença  especial  de  ruído,  efetuado  pelo  TAC  –TAC  –TAC  –TAC  –

Terceira Automóvel Clube, Terceira Automóvel Clube, Terceira Automóvel Clube, Terceira Automóvel Clube, para o dia 24 de setembro de 2016, destinada ao rali

Além Mar/XXXVIII  Ilha Lilás,  para ratificação do ato praticado pelo Presidente

desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b)

do Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de

setembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado pelo Presidente da Edilidade.(593/2016/CMAH)------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(593/2016/CMAH)------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(593/2016/CMAH)------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(593/2016/CMAH)------------------------------------

2.7. Ent. 11186 – Pedido de isenção de taxas, referente a licença especial de

ruído,  por  ocasião  do  Festival  Walk  &  Talk,  efetuado  pela  Anda  &  Fala  –Anda  &  Fala  –Anda  &  Fala  –Anda  &  Fala  –

Associação  Cultural,Associação  Cultural,Associação  Cultural,Associação  Cultural, para  ratificação  do  ato  praticado  pelo  Presidente  desta

Câmara Municipal,  nos termos conjugados dos artigos 6.º,  n.º  2, alínea c) do

Regulamento Municipal  de  Taxas  e 35.º,  n.º  3  da Lei  n.º  75/2013,  de 12  de

setembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado pelo Presidente da Edilidade.(594/2016/CMAH)------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(594/2016/CMAH)------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(594/2016/CMAH)------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(594/2016/CMAH)------------------------------------

2.8. Ent. 11187 – Pedido de isenção de taxas, referente a vistoria e licença de

venda ambulante de bebidas e alimentos, por ocasião do Festival Walk & Talk,

efetuado pela Anda & Fala – Associação Cultural,Anda & Fala – Associação Cultural,Anda & Fala – Associação Cultural,Anda & Fala – Associação Cultural, para ratificação do ato praticado

pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º,
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n.º  2,  alínea c)  do Regulamento Municipal  de  Taxas  e 35.º,  n.º  3  da  Lei  n.º

75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou oA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou oA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou oA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o

ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(595/2016/CMAH)----------ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(595/2016/CMAH)----------ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(595/2016/CMAH)----------ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.(595/2016/CMAH)----------

2.9.  Ent.  11377  –  Pedido  de  licença  especial  de  ruído,  efetuado  pelo  TAC  –TAC  –TAC  –TAC  –

Terceira Automóvel Clube, Terceira Automóvel Clube, Terceira Automóvel Clube, Terceira Automóvel Clube, para o dia 2 de outubro de 2016, destinada a prova da

modalidade de karting, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta

Câmara Municipal,  nos termos conjugados dos artigos 6.º,  n.º 2, alínea b) do

Regulamento Municipal  de  Taxas  e 35.º,  n.º  3  da Lei  n.º  75/2013,  de 12  de

setembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado pelo Presidente da Edilidade.(596/2016/CMAH)------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(596/2016/CMAH)------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(596/2016/CMAH)------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(596/2016/CMAH)------------------------------------

2.10. Ent. 12614 – Pedido de licença para o exercício da atividade de realização

de espetáculos de natureza desportiva “3.º Cross Trail 4 Picos”,  efetuado pelo

Regimento Guarnição N.º 1Regimento Guarnição N.º 1Regimento Guarnição N.º 1Regimento Guarnição N.º 1,,,, para ratificação do ato praticado pelo Presidente

desta Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea d)

do Regulamento Municipal de Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de

setembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado pelo Presidente da Edilidade.(597/2016/CMAH)------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(597/2016/CMAH)------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(597/2016/CMAH)------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(597/2016/CMAH)------------------------------------

2.11. Ent. 13012 – Pedido de isenção de taxas, referente a licença especial de

ruído,  por  ocasião  de  baile  de  Halloween,  efetuado  pela  Casa  do  Povo  daCasa  do  Povo  daCasa  do  Povo  daCasa  do  Povo  da

Ribeirinha,Ribeirinha,Ribeirinha,Ribeirinha, para  ratificação  do  ato  praticado  pelo  Presidente  desta  Câmara

Municipal,  nos  termos  conjugados  dos  artigos  6.º,  n.º  2,  alínea  b)  do

Regulamento Municipal  de  Taxas  e 35.º,  n.º  3  da Lei  n.º  75/2013,  de 12  de

setembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado pelo Presidente da Edilidade.(598/2016/CMAH)------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(598/2016/CMAH)------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(598/2016/CMAH)------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(598/2016/CMAH)------------------------------------

2.12. Ent. 13066 – Pedido de licença especial de ruído, efetuado pelo Sport ClubeSport ClubeSport ClubeSport Clube

“Os Leões”, “Os Leões”, “Os Leões”, “Os Leões”, para os dias 11, 19 e 26 de novembro de 2016, destinada a bailes,

para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta Câmara Municipal, nos

termos conjugados dos artigos 6.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento Municipal de

Taxas e 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,

por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  dapor  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  dapor  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  dapor  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Presidente  da

Edilidade.(599/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------Edilidade.(599/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------Edilidade.(599/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------Edilidade.(599/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------
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2.13.  Ent.  13306  –  Pedido de  licença especial  de  ruído,  efetuado pelo  TAC –TAC –TAC –TAC –

Terceira Automóvel Clube, Terceira Automóvel Clube, Terceira Automóvel Clube, Terceira Automóvel Clube, para o dia 6 de novembro de 2016, destinada a prova

da modalidade de karting, para ratificação do ato praticado pelo Presidente desta

Câmara Municipal,  nos termos conjugados dos artigos 6.º,  n.º  2, alínea b)  do

Regulamento  Municipal  de  Taxas  e  35.º,  n.º  3  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de

setembro. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado pelo Presidente da Edilidade.(600/2016/CMAH)-------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(600/2016/CMAH)-------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(600/2016/CMAH)-------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(600/2016/CMAH)-------------------------------------

2.14. Ent. 11878 - Pedido da Direção Regional da AgriculturaDireção Regional da AgriculturaDireção Regional da AgriculturaDireção Regional da Agricultura, solicitando apoio na

cedência de sala e projeção para reunião alargada a realizar nos dias 25 e 26 de

outubro. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do

artigo 35.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de

Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  porA  Câmara  Municipal,  porA  Câmara  Municipal,  porA  Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquelunanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquelunanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquelunanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel

Ferreira.(601/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------Ferreira.(601/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------Ferreira.(601/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------Ferreira.(601/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.15. Ent. 11400 - Pedido da  Escola Secundária Jerónimo Emiliano de AndradeEscola Secundária Jerónimo Emiliano de AndradeEscola Secundária Jerónimo Emiliano de AndradeEscola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,

para utilização pontual  das Piscinas Municipais, 3 pistas, para a realização de

treinos desportivos, dia 29 de Setembro das 11h15 as 12h25 e respetiva isenção

de taxas. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do

artigo 35.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de

Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  porA  Câmara  Municipal,  porA  Câmara  Municipal,  porA  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vereador Guido Teles.

(602/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(602/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(602/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(602/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------

2.16. Ent. 11090 - Pedido da  Escola Secundária Jerónimo Emiliano de AndradeEscola Secundária Jerónimo Emiliano de AndradeEscola Secundária Jerónimo Emiliano de AndradeEscola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,

para utilização pontual  das Piscinas Municipais,  2 pistas nos dias 23 e 30 de

Setembro e 7 de Outubro 14h00 as 16h30 e respetiva isenção de taxas. Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º  da

Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a

Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(603/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(603/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(603/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(603/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------
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2.17. Ent. 12481 - Pedido da  Escola Secundária Jerónimo Emiliano de AndradeEscola Secundária Jerónimo Emiliano de AndradeEscola Secundária Jerónimo Emiliano de AndradeEscola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,

para utilização pontual  das Piscinas Municipais,  3 pistas nos dias 20 e 27 de

Outubro e 3 de Novembro das 13h45 às 15h45 e respetiva isenção de taxas. Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º  da

Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a

Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido  Teles.

(604/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(604/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(604/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(604/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------

2.18. Ent. 11308 - Pedido da Escola Básica Integrada de Angra do HeroísmoEscola Básica Integrada de Angra do HeroísmoEscola Básica Integrada de Angra do HeroísmoEscola Básica Integrada de Angra do Heroísmo, para

utilização  regular  das  Piscinas  Municipais,  durante  o  presente  ano  letivo,  e

respetiva  isenção de  taxas.  Para  deliberação do órgão  executivo,  nos  termos

conjugados dos artigos 5.º al. a), 6.º n.º 1 al. a) e n.ºs 2 a 6 do artigo 6.º do

Regulamento  de  utilização  das  instalações  desportivas  municipais  e  n.º  2  do

artigo 6.º do Regulamento de Taxas de Angra do Heroísmo. - A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,

por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guidopor  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guidopor  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guidopor  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido

Teles.(605/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------Teles.(605/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------Teles.(605/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------Teles.(605/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------

2.19. Ent. 8613 - Pedido da Irmandade do Império do Bairro Social do LameirinhoIrmandade do Império do Bairro Social do LameirinhoIrmandade do Império do Bairro Social do LameirinhoIrmandade do Império do Bairro Social do Lameirinho,

solicitando  a  cedência  de  um quiosque  para  a  realização  de  uma tasca,  por

ocasião das festas do Espírito Santo, que decorrem no período de 14 a 24 de

agosto. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3, do

artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento Municipal de

Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  porA  Câmara  Municipal,  porA  Câmara  Municipal,  porA  Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vice  Presidente  daunanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vice  Presidente  daunanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vice  Presidente  daunanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vice  Presidente  da

Edilidade.(606/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------Edilidade.(606/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------Edilidade.(606/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------Edilidade.(606/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

2.20. Ent. 12187 - Pedido do Regimento de Guarnição N.º1Regimento de Guarnição N.º1Regimento de Guarnição N.º1Regimento de Guarnição N.º1, solicitando apoio no

empréstimo do pódio e pórtico de meta, para o evento "3º Cross Trail – 4 Picos",

no dia 29 de outubro. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos

do n.º 3, do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do Regulamento

Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,

por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guidopor  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guidopor  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guidopor  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido

Teles.(607/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------Teles.(607/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------Teles.(607/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------Teles.(607/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------
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2.21.  Ent.  12058 -  Pedido da  Federação Portuguesa de Krav MagaFederação Portuguesa de Krav MagaFederação Portuguesa de Krav MagaFederação Portuguesa de Krav Maga, solicitando

apoio da autarquia através da autorização e respetiva isenção de taxas para o

estacionamento de 12 viaturas ligeiras na Praça Velha, para o estágio temático

"Carjacking", no dia 29 de outubro, das 15h às 19h. Para ratificação do órgão

executivo municipal nos termos do n.º 3, do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12

de setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

Municipal. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado pelo Vereador Guido Teles.(608/2016/CMAH)----------------------------------------praticado pelo Vereador Guido Teles.(608/2016/CMAH)----------------------------------------praticado pelo Vereador Guido Teles.(608/2016/CMAH)----------------------------------------praticado pelo Vereador Guido Teles.(608/2016/CMAH)----------------------------------------

2.22. Ent. 9706- Pedido da Fundação InatelFundação InatelFundação InatelFundação Inatel, para a cedência gratuita da Sala de

Formação 1 , bem como de apoio logístico e técnico,  para a realização de um

Curso de iniciação à Fotografia Digital, ministrado pelo formador Luís Godinho, às

segundas, quartas e quintas-feiras, das 19h00 às 21h00, dos meses de outubro,

novembro e primeira quinzena de dezembro do corrente ano, para ratificação do

órgão  executivo  municipal  nos  termos  do  artigo  6.º,  n.º  2,  alínea  c),  do

Regulamento Municipal  de Taxas,  aprovado em Assembleia Municipal  a 21 de

fevereiro de 2014, conjugado com o artigo 35.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12

de  setembro.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  atoA  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  atoA  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  atoA  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,  ratificou  o  ato

administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.-------------------------------------administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.-------------------------------------administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.-------------------------------------administrativo praticado pela Vereadora Raquel Ferreira.-------------------------------------

O Vereador Alonso Miguel ausentou-se da reunião no momento da votação desteO Vereador Alonso Miguel ausentou-se da reunião no momento da votação desteO Vereador Alonso Miguel ausentou-se da reunião no momento da votação desteO Vereador Alonso Miguel ausentou-se da reunião no momento da votação deste

assunto, em virtude de se encontrar impedido nos termos do CPA – Código doassunto, em virtude de se encontrar impedido nos termos do CPA – Código doassunto, em virtude de se encontrar impedido nos termos do CPA – Código doassunto, em virtude de se encontrar impedido nos termos do CPA – Código do

Procedimento Administrativo. (609/2016/CMAH)-------------------------------------------------Procedimento Administrativo. (609/2016/CMAH)-------------------------------------------------Procedimento Administrativo. (609/2016/CMAH)-------------------------------------------------Procedimento Administrativo. (609/2016/CMAH)-------------------------------------------------

2.23. Ent. 12416 - Pedido da Associação de Atletismo da Ilha TerceiraAssociação de Atletismo da Ilha TerceiraAssociação de Atletismo da Ilha TerceiraAssociação de Atletismo da Ilha Terceira, solicitando

o apoio através da cedência de um videoprojetor, para a realização da Reunião

Técnica  Regional,  nos  dias  21  e  22  de  outubro.  Para  ratificação  do  órgão

executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12

de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse

Municipal. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado pelo Vereador Guido Teles.(610/2016/CMAH)----------------------------------------praticado pelo Vereador Guido Teles.(610/2016/CMAH)----------------------------------------praticado pelo Vereador Guido Teles.(610/2016/CMAH)----------------------------------------praticado pelo Vereador Guido Teles.(610/2016/CMAH)----------------------------------------

2.24. Ent. 12461 – Pedido de Francisco Jorge V. Machado, Francisco Jorge V. Machado, Francisco Jorge V. Machado, Francisco Jorge V. Machado, solicitando a cedência

de duas grades para o dia 20 de outubro, tendo em vista a pintura da fachada da

moradia onde reside. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos

do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento
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Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,

por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vice Presidente dapor unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vice Presidente dapor unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vice Presidente dapor unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Vice Presidente da

Edilidade.(611/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------Edilidade.(611/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------Edilidade.(611/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------Edilidade.(611/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------

2.25. Ent. 12097 – Pedido de Associação de Estudantes do Campus de Angra doAssociação de Estudantes do Campus de Angra doAssociação de Estudantes do Campus de Angra doAssociação de Estudantes do Campus de Angra do

Heroísmo da Universidade dos Açores,  Heroísmo da Universidade dos Açores,  Heroísmo da Universidade dos Açores,  Heroísmo da Universidade dos Açores,  solicitando a cedência de uma carrinha

para o transporte dos caloiros, tendo em vista a sua participação na Festa da

Castanha – Terra Chã. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos

do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento

Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,

por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guidopor  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guidopor  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guidopor  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido

Teles.(612/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------Teles.(612/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------Teles.(612/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------Teles.(612/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------

2.26.  Ent.  13527  -  Pedido  da  Associação  de  Basquetebol  da  Ilha  TerceiraAssociação  de  Basquetebol  da  Ilha  TerceiraAssociação  de  Basquetebol  da  Ilha  TerceiraAssociação  de  Basquetebol  da  Ilha  Terceira,

solicitando utilização,  da sala de reuniões do Pavilhão Municipal  de  Angra do

Heroísmo, no dia 10 de novembro das 20h00 às 22h00 para realização de uma

reunião. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do

artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de

Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  porA  Câmara  Municipal,  porA  Câmara  Municipal,  porA  Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquelunanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquelunanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquelunanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel

Ferreira.(613/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------Ferreira.(613/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------Ferreira.(613/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------Ferreira.(613/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.27. Int. 1977 – Proposta de deliberação no sentido de ser atribuído um subsídiosubsídiosubsídiosubsídio

no  valor  de  €500,00  a  cada  marcha  de  adultos  bem como  de  crianças  queno  valor  de  €500,00  a  cada  marcha  de  adultos  bem como  de  crianças  queno  valor  de  €500,00  a  cada  marcha  de  adultos  bem como  de  crianças  queno  valor  de  €500,00  a  cada  marcha  de  adultos  bem como  de  crianças  que

participaram nas Festas Sanjoaninas 2016participaram nas Festas Sanjoaninas 2016participaram nas Festas Sanjoaninas 2016participaram nas Festas Sanjoaninas 2016. Para ratificação do órgão executivo

municipal  nos  termos  do  n.º  3  do  artigo  35.º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de

Setembro e do Regulamento Municipal  de Incentivo a Atividades de Interesse

Municipal. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado pelo Presidente da Edilidade.(614/2016/CMAH)-------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(614/2016/CMAH)-------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(614/2016/CMAH)-------------------------------------praticado pelo Presidente da Edilidade.(614/2016/CMAH)-------------------------------------

2.28.  Ent.  12601  -  Pedido  da  Associação  de  Basquetebol  da  Ilha  TerceiraAssociação  de  Basquetebol  da  Ilha  TerceiraAssociação  de  Basquetebol  da  Ilha  TerceiraAssociação  de  Basquetebol  da  Ilha  Terceira,

solicitando utilização do Pavilhão Municipal de Desportos, para a realização de

um jogo do Torneio de Abertura de Sub-16 Masc.,  no dia 22 de outubro,  das

13h30 às 14h00. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º

3  do  artigo  35.º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  Setembro  e  do  Regulamento
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Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,

por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guidopor  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guidopor  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guidopor  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido

Teles.(615/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------Teles.(615/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------Teles.(615/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------Teles.(615/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------

2.29.  Ent.  12443  -  Pedido  do  Regimento  de  Guarnição  n.º  1Regimento  de  Guarnição  n.º  1Regimento  de  Guarnição  n.º  1Regimento  de  Guarnição  n.º  1,  para  utilização

pontual do Pavilhão Desportivo do Posto Santo e respetiva isenção de taxas, para

a realização de treinos de Futsal, nos dias 7, 14, 21,e 28 de Novembro de 2016,

das 21h30  às 23h00. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos

das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.ª da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,

bem como nos termos conjugados da alínea b) do art.º 5.º, alínea b) do n.º 1 do

art.º  6.º  e  n.ºs  2  a  6  do  mesmo  art.º  do  Regulamento  de  Utilização  das

Instalações Desportivas Municipais e n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Municipal

de Taxas. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado pelo Vereador Guido Teles.(616/2016/CMAH)----------------------------------------praticado pelo Vereador Guido Teles.(616/2016/CMAH)----------------------------------------praticado pelo Vereador Guido Teles.(616/2016/CMAH)----------------------------------------praticado pelo Vereador Guido Teles.(616/2016/CMAH)----------------------------------------

2.30. Int. 3488 – Atribuição de apoios aos primeiros três classificados do segundosegundosegundosegundo

concurso municipal de licores tradicionais da Ilha Terceira e bolos decoradosconcurso municipal de licores tradicionais da Ilha Terceira e bolos decoradosconcurso municipal de licores tradicionais da Ilha Terceira e bolos decoradosconcurso municipal de licores tradicionais da Ilha Terceira e bolos decorados. Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei

n.º  75/2013  de  12  de  Setembro  e  do Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a

Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(617/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(617/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(617/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(617/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------

2.31. Ent. 12937 - Pedido da  Delegação Açores da Ordem dos ArquitetosDelegação Açores da Ordem dos ArquitetosDelegação Açores da Ordem dos ArquitetosDelegação Açores da Ordem dos Arquitetos, para

cedência do pequeno auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do

Heroísmo,  projetor  e  tela,  para  conferência  "Arquitetura  e  Cinema".  Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º  da

Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a

Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(618/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(618/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(618/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(618/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------

2.32. Ent. 13109 – Pedido do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento  803 deCorpo Nacional de Escutas – Agrupamento  803 deCorpo Nacional de Escutas – Agrupamento  803 deCorpo Nacional de Escutas – Agrupamento  803 de

São Carlos, São Carlos, São Carlos, São Carlos, solicitando a cedência de uma viatura, tendo em vista a deslocação

de uma brigada noturna,   a  fim de procederem à identificação e recolha de
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cagarros. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do

artigo 35.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de

Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  porA  Câmara  Municipal,  porA  Câmara  Municipal,  porA  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.

(619/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(619/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(619/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(619/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------

      2.33. Ent. 12894 – Pedido da Escola B1/JI do Pico da Urze, Escola B1/JI do Pico da Urze, Escola B1/JI do Pico da Urze, Escola B1/JI do Pico da Urze, solicitando transporte

para a turma do Jardim de Infância constituída por 12 crianças e 2 adultos , tendo

em vista uma visita à Biblioteca Infantil de Angra, nos dias 21 de outubro e 2 de

dezembro. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do

artigo 35.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de

Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  porA  Câmara  Municipal,  porA  Câmara  Municipal,  porA  Câmara  Municipal,  por

unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquelunanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquelunanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquelunanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel

Ferreira.(620/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------Ferreira.(620/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------Ferreira.(620/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------Ferreira.(620/2016/CMAH)--------------------------------------------------------------------------------

2.34. Ent. 10983 – Atribuição de apoio à  Anda & Fala – Associação Cultural,  Anda & Fala – Associação Cultural,  Anda & Fala – Associação Cultural,  Anda & Fala – Associação Cultural,  no

valor  de  €6 000,00 para a  organização do Walk  & Talk-  Festival  de Arte  dos

Açores em Angra do Heroísmo. Para ratificação do órgão executivo municipal nos

termos do n.º 3 do artigo 35.º  da Lei  n.º  75/2013 de 12 de Setembro e do

Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  AAAA

Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado peloCâmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado peloCâmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado peloCâmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo

Vereador Guido Teles.(621/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------Vereador Guido Teles.(621/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------Vereador Guido Teles.(621/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------Vereador Guido Teles.(621/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------

2.35. Ent. 13007 - Pedido da Casa de Saúde de São RafaelCasa de Saúde de São RafaelCasa de Saúde de São RafaelCasa de Saúde de São Rafael, solicitando utilização

do tanque pequeno das piscinas municipais para a realização de atividades de

Hidroterapia, com início no dia 7 de novembro, das 10h30 às 11h30, num total

anual de 35 sessões. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do

n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento

Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,

por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guidopor  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guidopor  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guidopor  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido

Teles.(622/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------Teles.(622/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------Teles.(622/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------Teles.(622/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------

2.36. Ent. 8181 - Pedido da  Associação de Futebol de Angra do HeroísmoAssociação de Futebol de Angra do HeroísmoAssociação de Futebol de Angra do HeroísmoAssociação de Futebol de Angra do Heroísmo, para

utilização do Campo de Futebol  dos Leões do Porto Judeu, para realização de

treinos  de  seleções  entre  os  dias  31  de  Outubro  e  20  de  Junho  de  2016  e
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respetiva isenção de taxas no valor de 1230€. Para ratificação do órgão executivo

municipal  nos  termos  do  n.º  3  do  artigo  35.º  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de

Setembro e do Regulamento Municipal  de Incentivo a Atividades de Interesse

Municipal. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativoA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou o ato administrativo

praticado pelo Vereador Guido Teles.(623/2016/CMAH)----------------------------------------praticado pelo Vereador Guido Teles.(623/2016/CMAH)----------------------------------------praticado pelo Vereador Guido Teles.(623/2016/CMAH)----------------------------------------praticado pelo Vereador Guido Teles.(623/2016/CMAH)----------------------------------------

2.37. Ent. 11271 - Pedido da Associação de Atletismo da Ilha TerceiraAssociação de Atletismo da Ilha TerceiraAssociação de Atletismo da Ilha TerceiraAssociação de Atletismo da Ilha Terceira, solicitando

o  apoio  logístico  através  da  cedência  pórtico/  insuflável  de  meta,  pódio,  9

vedações delimitadoras azuis, 2 tendas pop-up e uma extensão elétrica de 50m,

para a  realização das  diversas corridas de  estrada a realizar  no concelho de

Angra do Heroísmo, nos dias 6 de novembro, 7 de janeiro, 4 de fevereiro, 11 e 25

de março, 8 de abril. Para ratificação do órgão executivo municipal nos termos do

n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro  e do Regulamento

Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,

por  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guidopor  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guidopor  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guidopor  unanimidade,  ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pelo  Vereador  Guido

Teles.(624/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------Teles.(624/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------Teles.(624/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------Teles.(624/2016/CMAH)-----------------------------------------------------------------------------------

2.38. Ent. 13481 - Pedido da EB1/JI São Mateus da Calheta,EB1/JI São Mateus da Calheta,EB1/JI São Mateus da Calheta,EB1/JI São Mateus da Calheta, solicitando utilização

das Piscinas Municipais e respetiva isenção de taxas, para a realização de uma

aula  de  Educação  Física,  no  dia  14  de  novembro,  das 9h30  às  10h30.  Para

ratificação do órgão executivo municipal nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da

Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e do Regulamento Municipal de Incentivo a

Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.ratificou  o  ato  administrativo  praticado  pela  Vereadora  Raquel  Ferreira.

(625/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------------(625/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------------(625/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------------(625/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------------

3. 3. 3. 3. Protocolo com a EDAProtocolo com a EDAProtocolo com a EDAProtocolo com a EDA

3.1. Ent. 12424 – Minuta de protocolo entre o Município e a EDA – ElectricidadeEDA – ElectricidadeEDA – ElectricidadeEDA – Electricidade

dos Açores, S.A.dos Açores, S.A.dos Açores, S.A.dos Açores, S.A., tendo em vista o pagamento da contrapartida anual a favor da

Edilidade,  no  âmbito  da  concessão  do  transporte  e  distribuição  de  energia

elétrica. Para ratificação do órgão executivo municipal, nos termos dos artigos

210.º e 211.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março. -  A Câmara Municipal, porA Câmara Municipal, porA Câmara Municipal, porA Câmara Municipal, por

unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.unanimidade, ratificou o ato administrativo praticado pelo Presidente da Edilidade.

(626/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(626/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(626/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(626/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------
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4. 4. 4. 4. EmpreitadasEmpreitadasEmpreitadasEmpreitadas

EEEE        mpreitada de "Proteção, Consolidação e Valorização da Baía do Fanal - 1ª. Fase"mpreitada de "Proteção, Consolidação e Valorização da Baía do Fanal - 1ª. Fase"mpreitada de "Proteção, Consolidação e Valorização da Baía do Fanal - 1ª. Fase"mpreitada de "Proteção, Consolidação e Valorização da Baía do Fanal - 1ª. Fase"

4.1.  Ent.  1433  -  Proposta  de  deliberação  do  Senhor  Presidente  da  Câmara

Municipal  ao  órgão  executivo  municipal,  tendo  em  vista  a  ratificação  dos

despachos emanados pelo signatário, seguidamente elencados, nos termos do

n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12/9:

1.1.1.1. Abertura de concurso público para a empreitada de " Proteção, Consolidação e

Valorização da Baía do Fanal - 1ª. Fase"; Despacho do Sr. Presidente da CM de

05/09/2016;

2.2.2.2. Aprovação, alteração e retificação das peças procedimentais, de acordo com a

alínea b), do n.º 1 e 2 do artigo 40.º do CCP (Código dos Contratos Públicos) bem

como o projeto de execução,  tendo presente a alínea f), do n.º 1 do artigo 33.º

do  Regime  Jurídico  das  Entidades  Intermunicipais  e  do  Associativismo

Autárquico, a constituição do correspondente júri nos termos do n.º 1 do artigo

67.º do CCP, bem como a autorização da despesa nos termos conjugados da

alínea b) do n.º1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, com o

n.º 1 do artigo 36.º do mesmo Código; Despachos do Sr. Presidente da CM de

05/09/2016, 09/09/2016, 20/09/2016;

3.3.3.3. Pronúncia quanto aos erros e omissões, de acordo com o artigo 61.º do CCP.

Despacho do Sr. Presidente da CM de 11/10/2016 e

4.4.4.4. Decisão de adjudicação, tendo por base o relatório final, nos termos do n.º 1,

do artigo 76 do CCP. Despacho do Sr. Presidente em exercício de 04/11/2016.

A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou os atos administrativos praticadosA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou os atos administrativos praticadosA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou os atos administrativos praticadosA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou os atos administrativos praticados

pelo Presidente da Edilidade.(627/2016/CMAH)---------------------------------------------------pelo Presidente da Edilidade.(627/2016/CMAH)---------------------------------------------------pelo Presidente da Edilidade.(627/2016/CMAH)---------------------------------------------------pelo Presidente da Edilidade.(627/2016/CMAH)---------------------------------------------------

Empreitada de construção do centro interpretativo de Angra do HeroísmoEmpreitada de construção do centro interpretativo de Angra do HeroísmoEmpreitada de construção do centro interpretativo de Angra do HeroísmoEmpreitada de construção do centro interpretativo de Angra do Heroísmo

4.2.    Ent.  12380  -  Proposta  de  deliberação  do  Senhor  Presidente  da  Câmara

Municipal  ao  órgão  executivo  municipal,  tendo  em  vista  a  ratificação  dos

despachos emanados pelo signatário, seguidamente elencados, nos termos do

n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12/9:

1.1.1.1. Abertura de concurso público para a  empreitada de  construção do centro

interpretativo  de  Angra  do  Heroísmo.  Despacho  do  Sr.  Presidente  da  CM de
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28/10/2016;

2. 2. 2. 2. Aprovação, alteração e retificação das peças procedimentais, de acordo com a

alínea b), do n.º 1 e 2 do artigo 40.º do CCP (Código dos Contratos Públicos) bem

como o projeto de execução,  tendo presente a alínea f), do n.º 1 do artigo 33.º

do  Regime  Jurídico  das  Entidades  Intermunicipais  e  do  Associativismo

Autárquico, a constituição do correspondente júri nos termos do n.º 1 do artigo

67.º do CCP, bem como a autorização da despesa nos termos conjugados da

alínea b) do n.º1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, com o

n.º 1 do artigo 36.º do mesmo Código. Despachos do Sr. Presidente da CM de

02/11/2016 e 04/11/2016. -  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou osA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou osA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou osA Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou os

atos administrativos praticados pelo Presidente da Edilidade.(628/2016/CMAH)------atos administrativos praticados pelo Presidente da Edilidade.(628/2016/CMAH)------atos administrativos praticados pelo Presidente da Edilidade.(628/2016/CMAH)------atos administrativos praticados pelo Presidente da Edilidade.(628/2016/CMAH)------

DELIBERAÇÕES DIVERSASDELIBERAÇÕES DIVERSASDELIBERAÇÕES DIVERSASDELIBERAÇÕES DIVERSAS

5. 5. 5. 5. Atribuição de apoios nos termos da alínea u) e  t) do n.º 1 do artigo n.º 33 e doAtribuição de apoios nos termos da alínea u) e  t) do n.º 1 do artigo n.º 33 e doAtribuição de apoios nos termos da alínea u) e  t) do n.º 1 do artigo n.º 33 e doAtribuição de apoios nos termos da alínea u) e  t) do n.º 1 do artigo n.º 33 e do

n.º 3 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades den.º 3 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades den.º 3 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades den.º 3 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro (apoios a atividades de

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interessenatureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interessenatureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interessenatureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse

para  o  município),  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  depara  o  município),  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  depara  o  município),  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  depara  o  município),  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a  Atividades  de

Interesse Municipal e do Regulamento Municipal de TaxasInteresse Municipal e do Regulamento Municipal de TaxasInteresse Municipal e do Regulamento Municipal de TaxasInteresse Municipal e do Regulamento Municipal de Taxas

5.1. Ent. 11007 – Aditamento ao contrato programa celebrado entre o Município

e a  Sociedade Recreativa de São Bento,  Sociedade Recreativa de São Bento,  Sociedade Recreativa de São Bento,  Sociedade Recreativa de São Bento,  tendo em vista o apoio em €9 021,46,

para fazer face aos custos inerentes ao reforço das fundações do edifício Sede

daquela Sociedade. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos

da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro e do

Regulamento  Municipal  de  Incentivo a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  AAAA

Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este aditamento.(629/2016/CMAH)---Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este aditamento.(629/2016/CMAH)---Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este aditamento.(629/2016/CMAH)---Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou este aditamento.(629/2016/CMAH)---

5.2. Ent. 10981 – Pedido da Diocese de Angra do Heroísmo, Diocese de Angra do Heroísmo, Diocese de Angra do Heroísmo, Diocese de Angra do Heroísmo, solicitando um apoio

para a realização as “Jornadas Diocesanas de Comunicação Social”. Propõe-se a

atribuição  de  um  subsídio  no  valor  de  €100,00.  Para  deliberação  do  órgão

executivo municipal  nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 da Lei

75/2013,  de  12  de  setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a

Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

deliberou atribuir o apoio proposto (€100,00).(630/2016/CMAH)---------------------------deliberou atribuir o apoio proposto (€100,00).(630/2016/CMAH)---------------------------deliberou atribuir o apoio proposto (€100,00).(630/2016/CMAH)---------------------------deliberou atribuir o apoio proposto (€100,00).(630/2016/CMAH)---------------------------
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5.3.  Ent.  11980  –  Pedido  da  Escola  Básica  e  Secundária  Tomás  de  Borba,Escola  Básica  e  Secundária  Tomás  de  Borba,Escola  Básica  e  Secundária  Tomás  de  Borba,Escola  Básica  e  Secundária  Tomás  de  Borba,

solicitando o transporte dos alunos do 1.º ciclo da Escola do Cantinho para uma

visita à biblioteca infantil. Para deliberação do órgão executivo municipal  nos

termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro

e do Regulamento Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal.- AAAA

Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(631/2016/CMAH)-------Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(631/2016/CMAH)-------Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(631/2016/CMAH)-------Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou este pedido.(631/2016/CMAH)-------

5.4. Ent. 7966 – Pedido do Banco Alimentar contra a Fome – Astecia – AssociaçãoBanco Alimentar contra a Fome – Astecia – AssociaçãoBanco Alimentar contra a Fome – Astecia – AssociaçãoBanco Alimentar contra a Fome – Astecia – Associação

Terceirense  de  Combate  à  Insuficiência  Alimentar,  Terceirense  de  Combate  à  Insuficiência  Alimentar,  Terceirense  de  Combate  à  Insuficiência  Alimentar,  Terceirense  de  Combate  à  Insuficiência  Alimentar,  solicitando  apoio  para

aquisição  de  uma empilhadora elétrica própria  para manobrar  no  interior  do

armazém daquela instituição. Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de

€9 950,06. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea

u) do n.º 1 do artigo n.º 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro e do Regulamento

Municipal de Incentivo a Atividades de Interesse Municipal. - A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,A Câmara Municipal,

por  unanimidade,  deliberou  atribuir  o  apoio  proposto  (€9  950,06).por  unanimidade,  deliberou  atribuir  o  apoio  proposto  (€9  950,06).por  unanimidade,  deliberou  atribuir  o  apoio  proposto  (€9  950,06).por  unanimidade,  deliberou  atribuir  o  apoio  proposto  (€9  950,06).

(632/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------------(632/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------------(632/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------------(632/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------------

5.5. Ent. 10998 – Pedido da  Associação de Avicultores da Terceira,  Associação de Avicultores da Terceira,  Associação de Avicultores da Terceira,  Associação de Avicultores da Terceira,  solicitando

apoio para realização da Expoaves 2016 e II Concurso de Pombos. Propõe-se a

atribuição de um subsídio no valor de €4 278,30.  Para deliberação do órgão

executivo municipal  nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 da Lei

75/2013,  de  12  de  setembro  e  do  Regulamento  Municipal  de  Incentivo  a

Atividades  de  Interesse  Municipal.  -A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,A  Câmara  Municipal,  por  unanimidade,

deliberou atribuir o apoio proposto (€4 278,30).(633/2016/CMAH)------------------------deliberou atribuir o apoio proposto (€4 278,30).(633/2016/CMAH)------------------------deliberou atribuir o apoio proposto (€4 278,30).(633/2016/CMAH)------------------------deliberou atribuir o apoio proposto (€4 278,30).(633/2016/CMAH)------------------------

5.6. Int. 3211 – Informação do serviço de Património no sentido de ser abatido

diverso equipamento de parque infantil, a fim de o mesmo ser cedido ao CentroCentroCentroCentro

Social de São BentoSocial de São BentoSocial de São BentoSocial de São Bento. Para deliberação do órgão executivo municipal nos termos

da alínea u) do n.º 1 do artigo n.º 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro e do

Regulamento  Municipal  de  Incentivo a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  AAAA

Câmara Municipal, por unanimidade, autorizou o abate do equipamento em causaCâmara Municipal, por unanimidade, autorizou o abate do equipamento em causaCâmara Municipal, por unanimidade, autorizou o abate do equipamento em causaCâmara Municipal, por unanimidade, autorizou o abate do equipamento em causa

e respetiva cedência.(634/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------e respetiva cedência.(634/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------e respetiva cedência.(634/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------e respetiva cedência.(634/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------

5.7 Int 3643 - Proposta de atribuição de um apoio no valor de €988,00 a Tulare -Tulare -Tulare -Tulare -
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Angra Sister City FoundationAngra Sister City FoundationAngra Sister City FoundationAngra Sister City Foundation, com vista a cobrir as despesas referentes à receção

e posterior devolução dos quadros que foram enviados para exposição no âmbito

das  comemorações  do  50.º  Aniversário  da  Geminação  Angra  –  Tulare.  Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do

artigo n.º  33 da Lei  75/2013, de 12 de setembro.  -  A Câmara Municipal,  porA Câmara Municipal,  porA Câmara Municipal,  porA Câmara Municipal,  por

unanimidade,  deliberou  atribuir  o  apoio  proposto  (€988,00)unanimidade,  deliberou  atribuir  o  apoio  proposto  (€988,00)unanimidade,  deliberou  atribuir  o  apoio  proposto  (€988,00)unanimidade,  deliberou  atribuir  o  apoio  proposto  (€988,00)

(635/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------------(635/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------------(635/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------------(635/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------------

6. 6. 6. 6. Acordo de Projeto com a Universidade dos AçoresAcordo de Projeto com a Universidade dos AçoresAcordo de Projeto com a Universidade dos AçoresAcordo de Projeto com a Universidade dos Açores

6.1. Ent. 12264 – Minuta do Acordo de Projeto a celebrar entre o Município e a

Universidade dos AçoresUniversidade dos AçoresUniversidade dos AçoresUniversidade dos Açores, tendo em vista o apoio para realização de almoços de

trabalho,  no  âmbito  do  Speed  Dating  in  Science sobre  Agriculture  and

Maintenance of the Territory: Parallels and Paradoxes, no valor de €192,00. Para

deliberação do órgão executivo municipal nos termos da alínea u) do n.º 1 do

artigo n.º 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, do Regulamento Municipal de

Incentivo  a  Atividades  de  Interesse  Municipal.  -  A  Câmara  Municipal,  porA  Câmara  Municipal,  porA  Câmara  Municipal,  porA  Câmara  Municipal,  por

unanimidade, aprovou esta minuta.(636/2016/CMAH)-----------------------------------------unanimidade, aprovou esta minuta.(636/2016/CMAH)-----------------------------------------unanimidade, aprovou esta minuta.(636/2016/CMAH)-----------------------------------------unanimidade, aprovou esta minuta.(636/2016/CMAH)-----------------------------------------

7. 7. 7. 7. RRRR        ecrutamento de cargos de dirigente intermédio de 2.º e 3.º grauecrutamento de cargos de dirigente intermédio de 2.º e 3.º grauecrutamento de cargos de dirigente intermédio de 2.º e 3.º grauecrutamento de cargos de dirigente intermédio de 2.º e 3.º grau

7.1. Int. 3313 – Proposta de nomeação de júri para o recrutamento de cargos derecrutamento de cargos derecrutamento de cargos derecrutamento de cargos de

dirigente intermédio de 2.º e 3.º graudirigente intermédio de 2.º e 3.º graudirigente intermédio de 2.º e 3.º graudirigente intermédio de 2.º e 3.º grau, para as unidades que abaixo se indicam,

bem  como  a  atribuição  de  atribuição  de  despesas  de  representação  aos

candidatos a selecionar, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º e do n.º 2 do artigo

24.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto:

Unidade de Gestão Financeira e Recursos HumanosUnidade de Gestão Financeira e Recursos HumanosUnidade de Gestão Financeira e Recursos HumanosUnidade de Gestão Financeira e Recursos Humanos    (Dirigente intermédio de 2.º

grau)::::

Presidente:  Presidente:  Presidente:  Presidente:  Carla de Miranda Sampaio Raposo, Inspetora Delegada da Inspeção

Regional do Trabalho;

1.º  Vogal:  1.º  Vogal:  1.º  Vogal:  1.º  Vogal:  Fernanda Maria Fernandes Fantasia,  Chefe de Divisão dos Assuntos

Jurídicos e Eleitorais da Vice-Presidência do Governo Regional;
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2.º  Vogal:  2.º  Vogal:  2.º  Vogal:  2.º  Vogal:  Eduína  Maria  F.  Ornelas  Borges,  Diretora  Delegada  dos  Serviços

Municipalizados de Angra do Heroísmo;

1.º Suplente:  1.º Suplente:  1.º Suplente:  1.º Suplente:  Paulo Fantasia Cardoso, Chefe de Divisão da Unidade de Serviços

Integrados;

2.º  Suplente:  2.º  Suplente:  2.º  Suplente:  2.º  Suplente:  Maria  Isabel  de  Melo  Correia,  Técnica  Superior  da  Unidade  de

Serviços Integrados.

A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com a constituição deste júri eA Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com a constituição deste júri eA Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com a constituição deste júri eA Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com a constituição deste júri e

deliberou  remeter  a  mesma  à  aprovação  da  Assembleia  Municipal.deliberou  remeter  a  mesma  à  aprovação  da  Assembleia  Municipal.deliberou  remeter  a  mesma  à  aprovação  da  Assembleia  Municipal.deliberou  remeter  a  mesma  à  aprovação  da  Assembleia  Municipal.

(637/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(637/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(637/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(637/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------

Unidade de Cultura e Desenvolvimento SocioeconómicoUnidade de Cultura e Desenvolvimento SocioeconómicoUnidade de Cultura e Desenvolvimento SocioeconómicoUnidade de Cultura e Desenvolvimento Socioeconómico    (dirigente intermédio de

2.º grau)::::

Presidente:  Presidente:  Presidente:  Presidente:  Carla de Miranda Sampaio Raposo, Inspetora Delegada da Inspeção

Regional do Trabalho;

1.º  Vogal:  1.º  Vogal:  1.º  Vogal:  1.º  Vogal:  Fernanda Maria Fernandes Fantasia,  Chefe de Divisão dos Assuntos

Jurídicos e Eleitorais da Vice-Presidência do Governo Regional;

2.º  Vogal:  2.º  Vogal:  2.º  Vogal:  2.º  Vogal:  Eduína  Maria  F.  Ornelas  Borges,  Diretora  Delegada  dos  Serviços

Municipalizados de Angra do Heroísmo;

1.º Suplente:  1.º Suplente:  1.º Suplente:  1.º Suplente:  Paulo Fantasia Cardoso, Chefe de Divisão da Unidade de Serviços

Integrados;

2.º  Suplente:  2.º  Suplente:  2.º  Suplente:  2.º  Suplente:  Maria  Isabel  de  Melo  Correia,  Técnica  Superior  da  Unidade  de

Serviços Integrados.

A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com a constituição deste júri eA Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com a constituição deste júri eA Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com a constituição deste júri eA Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com a constituição deste júri e

deliberou  remeter  a  mesma  à  aprovação  da  Assembleia  Municipal.deliberou  remeter  a  mesma  à  aprovação  da  Assembleia  Municipal.deliberou  remeter  a  mesma  à  aprovação  da  Assembleia  Municipal.deliberou  remeter  a  mesma  à  aprovação  da  Assembleia  Municipal.

(638/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(638/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(638/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------(638/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------------------------------------

Unidade de Desporto e Promoção da Qualidade de VidaUnidade de Desporto e Promoção da Qualidade de VidaUnidade de Desporto e Promoção da Qualidade de VidaUnidade de Desporto e Promoção da Qualidade de Vida    (dirigente intermédio de

3.º grau)::::

Presidente:  Presidente:  Presidente:  Presidente:  Carla de Miranda Sampaio Raposo, Inspetora Delegada da Inspeção

Regional do Trabalho;

1.º  Vogal:  1.º  Vogal:  1.º  Vogal:  1.º  Vogal:  João  Pedro    Borba  Mont’Alverne  Sequeira,  Diretor  do  Serviço  de

Desporto da Terceira;

2.º  Vogal:  2.º  Vogal:  2.º  Vogal:  2.º  Vogal:  Eduína  Maria  F.  Ornelas  Borges,  Diretora  Delegada  dos  Serviços

Municipalizados de Angra do Heroísmo;
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1.º Suplente:  1.º Suplente:  1.º Suplente:  1.º Suplente:  Paulo Fantasia Cardoso, Chefe de Divisão da Unidade de Serviços

Integrados;

2.º  Suplente:  2.º  Suplente:  2.º  Suplente:  2.º  Suplente:  Maria  Isabel  de  Melo  Correia,  Técnica  Superior  da  Unidade  de

Serviços Integrados.

A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com a constituição deste júri eA Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com a constituição deste júri eA Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com a constituição deste júri eA Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com a constituição deste júri e

deliberou  remeter  a  mesma  à  aprovação  da  Assembleia  Municipal.deliberou  remeter  a  mesma  à  aprovação  da  Assembleia  Municipal.deliberou  remeter  a  mesma  à  aprovação  da  Assembleia  Municipal.deliberou  remeter  a  mesma  à  aprovação  da  Assembleia  Municipal.

(639/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------------(639/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------------(639/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------------(639/2016/CMAH)------------------------------------------------------------------------------------------

8. 8. 8. 8. Plano de Prevenção de Riscos de Gestão de Corrupção e Infrações ConexasPlano de Prevenção de Riscos de Gestão de Corrupção e Infrações ConexasPlano de Prevenção de Riscos de Gestão de Corrupção e Infrações ConexasPlano de Prevenção de Riscos de Gestão de Corrupção e Infrações Conexas

8.1.  Ent.  13122 -  Adequação  do  Plano de Prevenção de Riscos de Gestão dePlano de Prevenção de Riscos de Gestão dePlano de Prevenção de Riscos de Gestão dePlano de Prevenção de Riscos de Gestão de

Corrupção e Infrações Conexas Corrupção e Infrações Conexas Corrupção e Infrações Conexas Corrupção e Infrações Conexas à nova orgânica dos Serviços Municipalizados de

Angra do Heroísmo, nos termos da Recomendação do Conselho de Prevenção da

Corrupção, de 1 de julho de 2009. Para deliberação do órgão executivo municipal,

no sentido de submeter o documento à aprovação da Assembleia Municipal, nos

termos conjugados da alínea h) do  n.º 1 do artigo 25.º e alínea a) do n.º 1 do

artigo 33.º, ambos da Lei n.º 75/2013 e da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro. - AAAA

Câmara Municipal, com a abstenção do Vereador do CDS-PP, concordou com esteCâmara Municipal, com a abstenção do Vereador do CDS-PP, concordou com esteCâmara Municipal, com a abstenção do Vereador do CDS-PP, concordou com esteCâmara Municipal, com a abstenção do Vereador do CDS-PP, concordou com este

documento e deliberou submeter o mesmo à aprovação do órgão deliberativo nosdocumento e deliberou submeter o mesmo à aprovação do órgão deliberativo nosdocumento e deliberou submeter o mesmo à aprovação do órgão deliberativo nosdocumento e deliberou submeter o mesmo à aprovação do órgão deliberativo nos

citados termos legais.(640/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------citados termos legais.(640/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------citados termos legais.(640/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------citados termos legais.(640/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------

8.2.  Ent.  2999  -  Adequação  do  Plano  de  Prevenção  de  Riscos  de  Gestão  dePlano  de  Prevenção  de  Riscos  de  Gestão  dePlano  de  Prevenção  de  Riscos  de  Gestão  dePlano  de  Prevenção  de  Riscos  de  Gestão  de

Corrupção e Infrações Conexas Corrupção e Infrações Conexas Corrupção e Infrações Conexas Corrupção e Infrações Conexas à nova orgânica da Câmara Municipal de Angra do

Heroísmo,  nos  termos  da  Recomendação  do  Conselho  de  Prevenção  da

Corrupção, de 1 de julho de 2009. Para deliberação do órgão executivo municipal,

no sentido de submeter o documento à aprovação da Assembleia Municipal, nos

termos conjugados da alínea h) do  n.º 1 do artigo 25.º e alínea a) do n.º 1 do

artigo 33.º, ambos da Lei n.º 75/2013 e da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro. - AAAA

Câmara Municipal, com a abstenção do Vereador do CDS-PP, concordou com esteCâmara Municipal, com a abstenção do Vereador do CDS-PP, concordou com esteCâmara Municipal, com a abstenção do Vereador do CDS-PP, concordou com esteCâmara Municipal, com a abstenção do Vereador do CDS-PP, concordou com este

documento e deliberou submeter o mesmo à aprovação do órgão deliberativo nosdocumento e deliberou submeter o mesmo à aprovação do órgão deliberativo nosdocumento e deliberou submeter o mesmo à aprovação do órgão deliberativo nosdocumento e deliberou submeter o mesmo à aprovação do órgão deliberativo nos

citados termos legais.(641/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------citados termos legais.(641/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------citados termos legais.(641/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------citados termos legais.(641/2016/CMAH)-------------------------------------------------------------

Relativamente aos dois pontos anteriores a Vereadora Catarina Matias considerou

que  o  documento  relativo  aos  Serviços  Municipalizados  está  mais  explicito

relativamente à idenfificação das situações do risco. ----------------------------------------
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O Vereador  Alonso Miguel  entende que os  documentos  estão apresentação o

diagnóstico dos riscos muito bem feito,  no entanto as medidas  previstas são

muito generalistas, quanto ao funcionamento do plano fica sujeito ao rigor da

fiscalização  da  execução,  no  entanto,  plano  dos  Serviços  Municipalizados  a

avaliação dos riscos é pouco realista. -------------------------------------------------------------

8.3. Int. 3644 –  Relatório de execução parcial da Plano de Gestão de Riscos deRelatório de execução parcial da Plano de Gestão de Riscos deRelatório de execução parcial da Plano de Gestão de Riscos deRelatório de execução parcial da Plano de Gestão de Riscos de

Corrupção  e  Infrações  Conexas  da  Câmara  Municipal  de  Angra  do  HeroísmoCorrupção  e  Infrações  Conexas  da  Câmara  Municipal  de  Angra  do  HeroísmoCorrupção  e  Infrações  Conexas  da  Câmara  Municipal  de  Angra  do  HeroísmoCorrupção  e  Infrações  Conexas  da  Câmara  Municipal  de  Angra  do  Heroísmo

referente  ao  ano  de  2015referente  ao  ano  de  2015referente  ao  ano  de  2015referente  ao  ano  de  2015.  Para  deliberação  do  órgão  executivo  municipal  e

remessa  à  Assembleia  Municipal  para  conhecimento,  nos  termos  da  Lei  n.º

54/2008, de 4 de setembro e da Recomendação do Conselho de Prevenção da

Corrupção, de 1 de julho de 2009. -  A Câmara Municipal, com a abstenção doA Câmara Municipal, com a abstenção doA Câmara Municipal, com a abstenção doA Câmara Municipal, com a abstenção do

Vereador  do  CDS-PP,  concordou  com este  documento  e  deliberou  submeter  oVereador  do  CDS-PP,  concordou  com este  documento  e  deliberou  submeter  oVereador  do  CDS-PP,  concordou  com este  documento  e  deliberou  submeter  oVereador  do  CDS-PP,  concordou  com este  documento  e  deliberou  submeter  o

mesmo ao órgão deliberativo, para conhecimento.(642/2016/CMAH)---------------------mesmo ao órgão deliberativo, para conhecimento.(642/2016/CMAH)---------------------mesmo ao órgão deliberativo, para conhecimento.(642/2016/CMAH)---------------------mesmo ao órgão deliberativo, para conhecimento.(642/2016/CMAH)---------------------

INFORMAÇÕESINFORMAÇÕESINFORMAÇÕESINFORMAÇÕES

9. 9. 9. 9. Documentos para conhecimentoDocumentos para conhecimentoDocumentos para conhecimentoDocumentos para conhecimento

9.1. Ent. 12022 – Ofício da Reitoria da Universidade dos Açores, Reitoria da Universidade dos Açores, Reitoria da Universidade dos Açores, Reitoria da Universidade dos Açores, agradecendo pelo

Voto  de  Louvor  atribuído  quando  da  celebração  do  40.º  aniversário  daquela

Universidade.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  CâmaraA  CâmaraA  CâmaraA  Câmara

Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------

9.2. Ent. 12159 – Ofício da Praia Cultural – Cooperativa de Interesse Público e dePraia Cultural – Cooperativa de Interesse Público e dePraia Cultural – Cooperativa de Interesse Público e dePraia Cultural – Cooperativa de Interesse Público e de

Responsabilidade,  Lda,  Responsabilidade,  Lda,  Responsabilidade,  Lda,  Responsabilidade,  Lda,  agradecendo pelo empréstimo de barracas de madeira

para as Festas da Praia 2016. Para conhecimento do órgão executivo municipal. -

A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------------------------------------------

9.3.  Ent.  12214  –  Ofício  da  Universidade dos  Açores  –  Faculdade de  CiênciasUniversidade dos  Açores  –  Faculdade de  CiênciasUniversidade dos  Açores  –  Faculdade de  CiênciasUniversidade dos  Açores  –  Faculdade de  Ciências

Agrárias e do Ambiente,  Agrárias e do Ambiente,  Agrárias e do Ambiente,  Agrárias e do Ambiente,  agradecendo pelo apoio prestado ao Congresso “Island

Biology 2016”.  Para conhecimento do órgão executivo municipal.  -  A CâmaraA CâmaraA CâmaraA Câmara

Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------
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9.4. Ent. 12423 – Carta do Embaixador da República Popular da China em Portugal,Embaixador da República Popular da China em Portugal,Embaixador da República Popular da China em Portugal,Embaixador da República Popular da China em Portugal,

agradecendo por todo o apoio prestado aquando da visita a Angra do Heroísmo

de  Sua  Excelência  o  Primeiro  Ministro  do  Conselho  de  Estado  da  República

Popular da China. Para conhecimento do órgão executivo municipal. -A CâmaraA CâmaraA CâmaraA Câmara

Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------Municipal tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------------- 

9.5. Ent. 12732 – Ofício da  Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,

agradecendo  pelo  apoio  concedido   ao  projeto  livro  entrelaçado  –  Programa

ProSucesso.  Para  conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  CâmaraA  CâmaraA  CâmaraA  Câmara

Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------

9.6.  Ent.  12762  –  E-mail  da  Escola  Básica  e  Secundária  Tomás  de  Borba,Escola  Básica  e  Secundária  Tomás  de  Borba,Escola  Básica  e  Secundária  Tomás  de  Borba,Escola  Básica  e  Secundária  Tomás  de  Borba,

agradecendo  pelo  envio  da  publicação  “Memória  Histórica  da  Edificação  dos

Paços do Concelho”. Para conhecimento do órgão executivo municipal. -A CâmaraA CâmaraA CâmaraA Câmara

Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------Municipal tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------------- 

9.7. Ent.  12821 – Ofício do  Sindicato Democrático dos Professores dos Açores,Sindicato Democrático dos Professores dos Açores,Sindicato Democrático dos Professores dos Açores,Sindicato Democrático dos Professores dos Açores,

agradecendo pela colaboração, amabilidade e qualidade de intervenção que a

Edilidade  teve  na  receção  e  acompanhamento  dos  participantes  nas

comemorações  do  “Dia  Mundial  do  Professor”.  Para  conhecimento  do  órgão

executivo municipal. -A Câmara Municipal tomou conhecimento.A Câmara Municipal tomou conhecimento.A Câmara Municipal tomou conhecimento.A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------------------

9.8. Ent. 12845 – Ofício da TERAMB – Empresa Municipal de Gestão e ValorizaçãoTERAMB – Empresa Municipal de Gestão e ValorizaçãoTERAMB – Empresa Municipal de Gestão e ValorizaçãoTERAMB – Empresa Municipal de Gestão e Valorização

Ambiental da Terceira, EM, Ambiental da Terceira, EM, Ambiental da Terceira, EM, Ambiental da Terceira, EM, remetendo o relatório de contas do segundo trimestre

de 2016. Para conhecimento do órgão executivo municipal e posterior envio ao

órgão  deliberativo  também  para  conhecimento.  -  A  Câmara  Municipal  tomouA  Câmara  Municipal  tomouA  Câmara  Municipal  tomouA  Câmara  Municipal  tomou

conhecimento  e  deliberou  remeter  à  Assembleia  Municipal  também  paraconhecimento  e  deliberou  remeter  à  Assembleia  Municipal  também  paraconhecimento  e  deliberou  remeter  à  Assembleia  Municipal  também  paraconhecimento  e  deliberou  remeter  à  Assembleia  Municipal  também  para

conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------------conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------------conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------------conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------------

9.9.  Ent.  13017 –  Ofício  da  Direção Regional  da Organização e AdministraçãoDireção Regional  da Organização e AdministraçãoDireção Regional  da Organização e AdministraçãoDireção Regional  da Organização e Administração

Pública,  Pública,  Pública,  Pública,   remetendo o protocolo  do  contrato ARAAL de  cooperação financeira

direta  respeitante  à  Junta  de  Freguesia  da  Ribeirinha.  Para  conhecimento  do

órgão executivo municipal. - A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------
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9.10. Ent. 13018 – Ofício da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia deEscola Profissional da Santa Casa da Misericórdia deEscola Profissional da Santa Casa da Misericórdia deEscola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de

Angra do Heroísmo, Angra do Heroísmo, Angra do Heroísmo, Angra do Heroísmo, agradecendo pela colaboração prestada àquela Escola e aos

seus formandos, aquando da implementação do período de estágio do curso de

Técnico de Turismo Ambiental  e  Rural. Para conhecimento do órgão executivo

municipal.- A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------------------------------

9.11. Ent.  13022 – E-mail  da  Associação Cultural  Angrajazz,  Associação Cultural  Angrajazz,  Associação Cultural  Angrajazz,  Associação Cultural  Angrajazz,  agradecendo pelo

empenho e apoio da Edilidade aquando da realização do 18.º Angrajazz. Para

conhecimento  do  órgão  executivo  municipal.  -  A  Câmara  Municipal  tomouA  Câmara  Municipal  tomouA  Câmara  Municipal  tomouA  Câmara  Municipal  tomou

conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------------conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------------conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------------conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------------

9.12. Ent. 13026 – E-mail da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo,

agradecendo pela atuação naquela Instituição do coro coral nacional “CantaJazz”.

Para conhecimento do órgão executivo municipal. -  A Câmara Municipal tomouA Câmara Municipal tomouA Câmara Municipal tomouA Câmara Municipal tomou

conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------------conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------------conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------------conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------------

9.13. Ent.  13042 – Circular da  Associação Nacional de Municípios Portugueses,Associação Nacional de Municípios Portugueses,Associação Nacional de Municípios Portugueses,Associação Nacional de Municípios Portugueses,

enviando parecer quanto à proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2017.

Remetem ainda a resolução aprovada pelo Conselho Geral daquela Associação

relativa ao assunto em causa. Para conhecimento do órgão executivo municipal. -

A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------------------------------------------

9.14. Ent. 13449 – Ofício da Associação Amigos D'Angra Basket, Associação Amigos D'Angra Basket, Associação Amigos D'Angra Basket, Associação Amigos D'Angra Basket, agradecendo pela

disponibilidade  demonstrada  pela  Edilidade  e  pelos  Serviços  Municipalizados,

aquando da visita à Furna de Água, do Cabrito e tratamento de águas, realizada

pela equipa sub 14. Para conhecimento do órgão executivo municipal. - A CâmaraA CâmaraA CâmaraA Câmara

Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------
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Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou

encerrada  a  reunião,  pelas  dez  horas  e  cinquenta  minutos, da qual  se  lavrou  a

presente ata que, depois de lida, foi aprovada e vai ser assinada.------------------------

 

O  texto  das  deliberações  tomadas  na  presente  reunião  foi  aprovado,  por

unanimidade, em minuta, a fim de produzirem efeito imediato. ------------------------------

Angra do Heroísmo, 11 de novembro de 2016.

O Presidente da Câmara Municipal,

_________________________________

A colaboradora que lavrou a ata,

                 ______________________________
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